
Pravidla a podmínky soutěže „KOLO ŠTĚSTÍ CENTROPOLU“  

(dále jen „Pravidla“ a „Soutěž“) 

1. Pořadatel 

 

1.1. Soutěž pořádá společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČO: 254 583 02, se sídlem Vaníčkova 

1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1457 („Pořadatel“). 

 

2. Termín a místo trvání 

 

2.1. Soutěž probíhá v období od 20. 9. 2021 do 31. 10. 2021 („Soutěžní období“) na území celé 

České republiky. 

 

3. Podmínky účasti v Soutěži 

 

3.1. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která nejpozději v den zapojení do Soutěže dosáhla 
věku 18 let („Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeny (i) osoby, které nemají doručovací adresu na 
území České republiky, (ii) zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“), a (iii) právnické osoby. 
 

3.2. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly 

a zavazuje se je plně dodržovat. 

 

3.3. Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže jen jednou v každém kole. 

  

3.4. Podmínkou účasti v Soutěži není zakoupení jakéhokoliv produktu či služby nebo poskytnutí 

vkladu do Soutěže.  

 

4. Mechanika Soutěže v 1. kole 

 

4.1. Soutěžící se do 1.kola Soutěže zapojí tak, že: 

4.1.1. se osobně dostaví na některé ze zákaznických center Pořadatele s pozvánkou, která mu 

byla předána v rámci probíhající marketingové akce některou pověřenou osobou nebo 

s pozvánkou vytištěnou z internetové stránky Pořadatele] („Pozvánka“); 

4.1.2. vyplní své jméno, příjmení, telefonický a emailový kontakt do karty Soutěžícího („Karta 

Soutěžícího“) a potvrdí svým podpisem, že souhlasí se zpracováním svých osobních 

údajů ze strany Pořadatele.   

 

4.2. Každému Soutěžícímu, který se dostaví s Pozvánkou do zákaznického centra, bude umožněno, 

aby si vybral jeden z reklamních dárků poskytnutých Pořadatelem pro dané zákaznické centrum.  

Reklamních dárků určených pro 1.kolo je omezený počet a poskytují se pouze do jejich 

vyčerpání. Informaci o tom, jaké dárky jsou ještě k dispozici, podá na požádání Soutěžícího před 

losováním pověřený zaměstnanec zákaznického centra. 

 

5. Mechanika Soutěže v 2. kole a Výhry 

 

5.1. Soutěžící se do 2.kola Soutěže zapojí tak, že: 

5.1.1. se osobně dostaví na některé ze zákaznických center Pořadatele s posledním 

vyúčtováním za energie od svého aktuálního dodavatele, které předloží určeným 

zaměstnancům zákaznického centra Pořadatele; 

5.1.2. si na základě předloženého posledního vyúčtování za energie nechá vyhotovit 

konkurenční nabídku na dodávku energií od Pořadatele („Konkurenční nabídka“); 



5.1.3.vyplní Kartu Soutěžícího a potvrdí svým podpisem, že souhlasí se zpracováním svých 

osobních údajů ze strany Pořadatele, pokud tak již neučinil v rámci 1.kola Soutěže; 

přičemž ve vztahu ke konkrétnímu odběrnému místu je možné vyhotovit pouze jednu Konkurenční 

nabídku ohledně totožné komodity. 

5.2. Po splnění podmínek popsaných v bodech 5.1 výše, si bude Soutěžící moci zatočit Kolem štěstí 

a mít tak možnost vyhrát některou z věcných cen určených pro 2.kolo Soutěže pro dané 

zákaznické centrum a stát se tak výhercem („Výherce“).  

 

5.3. Výhra bude uznána jako řádná pouze v tom případě, že Soutěžící zatočí Kolem štěstí tak, aby se 

Kolo štěstí otočilo minimálně 2x kolem své středové osy, a to proti směru hodinových ručiček. 

Po samovolném zastavení Kola štěstí ručička ukáže na pole s Výhrou případně na pole nevýherní. 

V případě nejasného ukázání ručičky Kola štěstí Centropolu rozhodne pověřený zaměstnanec 

Zákaznického centra, a to ve prospěch Soutěžícího. 

 

5.4. Každé zákaznické centrum bude pro účely 2.kola Soutěže disponovat následujícími výhrami 

(„Výhra“): 

 

5.4.1.     2× robotický vysavač zn.iRobot (tzn. nejvýše 2 výherci obdrží vysavač); 

5.4.2.     2× elektrokoloběžku zn. GoGen (tzn. nejvýše 2 výherci obdrží elektrokoloběžku); 

5.4.3.     2× chytré hodinky zn. iWatch (tzn. nejvýše 5 výherců obdrží chytré hodinky); 

5.4.4.  10× poukázku do Datart na nákup zboží v hodnotě 300 kč (tzn. nejvýše 10 výherců 

obdrží poukaz); 

5.4.5. 20 × Energy Drink 

 

5.5. Pořadatel nezaručuje, že každé zatočení Kolem štěstí bude výherní. Výhry, které již nejsou 

k dispozici, budou z Kola štěstí odstraněny. 

 

5.6. Výhra, kterou si Výherce vytočí na Kole štěstí, mu bude předána bezprostředně poté. Pokud 

okamžité předání Výhry nebude možné, Výhra bude po dohodě s Výhercem předána v jiném 

termínu. Pro tyto účely Pořadatel vystaví písemné potvrzení o výhře, jehož předložení je 

nezbytnou podmínkou pro předání Výhry Pořadatelem. Výherce je povinen poskytnout 

Pořadateli nezbytnou součinnost k předání Výhry. Pokud tak neučiní, ztrácí tím nárok na Výhru.  

 

5.7. Výhry udělované v Soutěži mají povahu ceny z reklamního slosování. Pořadatel tímto upozorňuje 

Výherce, že nepeněžité výhry v hodnotě do 10 000,- Kč jsou příjmem, které jsou podle 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu („Zákon“), osvobozeny 

od daně z příjmů fyzických osob. Pokud hodnota výhry překročí částku 10 000,- Kč, jedná se o 

zdanitelný příjem, který podléhá srážkové dani podle § 36 odst. 2 písm. i) Zákona, kterou je 

povinen odvést Pořadatel.  Z toho důvodu budou výherci o hodnotě Výher informováni při jejích 

předání.  

 

5.8. Výherce není povinen Výhru, kterou si na Kole štěstí Centropolu vytočí, přijmout. V případě, že 

Výhru Soutěžící nepřijme, vrací se taková Výhra zpět do Soutěže. 

 

6. Další podmínky 

 

6.1. Soutěžící bere na vědomí, že Pořadatel Výherci Výhru bezúplatně daruje. Výherce není oprávněn 

po Pořadateli požadovat výměnu Výhry nebo uplatňovat jakékoliv jiné nároky plynoucí 

z případných vad Výhry. Pořadatel nedává Výherci žádné záruky týkající se funkčnosti, stavu nebo 

vlastností Výhry. Soutěžící není oprávněn Výhru u Pořadatele reklamovat. Veškeré případné 

reklamace výhry je Soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele Výhry.  Pořadatel 



neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v 

Soutěži nebo s užitím získané Výhry.  

 

6.2. Pořadatel se těmito Pravidly nijak vůči Soutěžícím nezavazuje. Vymáhání Výhry v soutěži soudní 

cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení Výher v hotovosti, převodem na bankovní účet či jejich 

výměna za Výhry jiné, tj. na obdržení Výhry není právní nárok. Nárok na Výhru je nepřenositelný.  

 

6.3. Výhra v Soutěži se nebude realizovat v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné 

podezření ze spáchání jakékoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či 

jiné osoby, která takovému Soutěžícímu dopomohla k získání Výhry.  

 

6.4. Vyobrazení Výher na komunikačních materiálech Soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) 

je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě Výher. 

 
6.5. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení 

Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím. 

 

7. Zpracování osobních údajů, osobnostní práva 

 

7.1. Soutěžící bere na vědomí, že pro jeho účast v Soutěži a pro případné předání a převzetí Výhry je 

nezbytné, aby Pořadatel jako správce osobních údajů zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu: 

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale účast 

v Soutěži není bez jejich poskytnutí možná. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 

nezbytnou pro realizaci Soutěže, její vyhodnocení a případnou kontrolu ze strany 

veřejnoprávních orgánů.  

 

7.2. Pokud Soutěžící v Kartě Soutěžícího udělí souhlas se zpracováním svým osobních údajů pro 

marketingové účely, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Soutěžícího v rozsahu: jméno, 

příjmení, e-mail a telefonní číslo za účelem provádění marketingu, tedy zařazením do 

marketingové databáze pro nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových 

akcích Pořadatele a nabídkách služeb Pořadatele, zahrnující též zasílání obchodních sdělení 

prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu tří (3) let od jeho 

udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat 

na e-mailu dpo@centropol.cz či na shora uvedené adrese Pořadatele.  

 

7.3. Soutěžící má níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů na ochranu 

osobních údajů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním 

údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných 

osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro 

které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, 

(iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést 

námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že 

existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a 

svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků 

Pořadatele. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se svou stížností na dozorový úřad, kterým je 

v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).  Svá práva, včetně práva na 

odvolání souhlasu, může Soutěžící uplatnit u Pořadatele, a to prostřednictvím následujících 

kontaktních údajů: na adrese Pořadatele nebo na e-mailu: dpo@centropol.cz. Další podrobnosti 

jsou uvedeny v Kartě soutěžícího. 

 

mailto:dpo@centropol.cz
mailto:dpo@centropol.cz


7.4. Soutěžící svou účastí v Soutěži souhlasí s tím, že je Pořadatel oprávněn v případě, že se stane 

Výhercem, v této souvislosti bezplatně využít jeho jméno, příjmení a údaj o městě trvalého 

pobytu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele a pro 

interní potřeby Pořadatele a že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem 

i zvukové a zvukovo-obrazové záznamy Soutěžícího jako Výherce v souladu s § 84 a násl. OZ, a 

to po dobu 2 let po ukončení Soutěže. 

 

8. Platnost Pravidel soutěže 

 
8.1. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže ve vztahu ke 

spotřebitelům na území ČR. Centropol si vyhrazuje právo tato Pravidla změnit, Soutěž přerušit 

nebo bez náhrady zrušit, a to kdykoliv v jejím průběhu. Případnou změnu Centropol uveřejní na 

internetové stránce www.centropol.cz/o-nas/ke-stazeni/ostatni, kde jsou k dispozici úplná 

aktuální Pravidla. Změna, včetně případného zrušení Soutěže, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

na uvedené internetové stránce.   

 

8.2. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravena v těchto Pravidlech, 

se řídí právními předpisy České republiky 

 

8.3. Tato Pravidla soutěže nabývají platnosti a účinnosti v den zahájení Soutěže, tj. 20. 9. 2020. 


